PRESENTACIÓ MATÈRIA

NOM MATÈRIA: Llatí
CURS ACADÈMIC: 2022-2023
ENSENYAMENT: BAT
CURS: 1r

DURADA: Un curs acadèmic
PROFESSOR-A: Jordi Jesús
DEPARTAMENT: Llengües

1 SABERS:
1. Traducció
2. Plurilingüisme
3. Educació

literària
4. L’antiga Roma
5. Llegat i patrimoni
2 UNITATS DIDÀCTIQUES
Unitat Didàctica
Els relats de romans en l´actualitat

Assignació (hores)
1

Els romans i la nostra vida quotidiana

13

1r trimestre
2n trimestre

La llengua llatina
Els orígens de Roma

13
13

2n trimestre

La conquesta d`Itàlia
L´expansió mediterrània i els conflictes civils

13
13

El govern imperial
Els emperadors dels segles II-III

13
13

L´antiguitat tardana

13

1r trimestre
1r trimestre

2n trimestre
3r trimestre
3r trimestre
3r trimestre
TOTAL

105

3 METODOLOGIA:
El professor explica un tema i a continuació es fan activitats sobre aquest tema.
Habitualment es demanarà que l´alumne faci exercicis a casa que es corregiran al dia següent.
Es demana la participació activa de l´alumnat en les activitats que es realitzin durant l´hora de
classe. Aquesta participació serà tinguda en compte pel professor que la farà servir com un
element més per tal de fer l’avaluació.
L'entorn de treball virtual del centre és el Moodle I la pàgina web.

4 LLIBRE DE TEXT:
En aquesta matèria s’utilitza el següent llibre de text: Llatí 1 , Editorial Castellnou
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5 CRITERIS D´AVALUACIÓ DE LA MATÈRIA:
Avaluació trimestral: serà contínua i individualitzada. Els elements per avaluar seran les
observacions recollides pel professor i les proves escrites realitzades durant el curs.
Element avaluador
Proves escrites
Tasques diverses

% de la nota Freqüència
90
Dues per trimestre
10

Les proves escrites seran l’eina bàsica per poder establir la nota final del trimestre. Se’n faran
dues que estaran relacionades amb els sabers corresponents de la matèria i que prendran com
a base les diferents competències necessàries.
Per aprovar el trimestre s’haurà d’obtenir una nota trimestral de 5 o més.
Avaluació final: La nota final de la matèria serà la mitjana de les notes trimestrals, sempre que
no hi hagi cap nota trimestral inferior a 4. Per superar la matèria la nota final haurà de ser de 5
o més.
Activitats de recuperació: Les activitats de recuperació es faran per trimestre i durant el curs.
Els alumnes que tinguin alguna nota trimestral inferior a 4 o que tinguin una nota final inferior a
5, hauran de presentar-se a la prova extraordinària de setembre.
Quan en un trimestre només s’hagi fet un examen, es donarà l’opció de fer un examen de
recuperació d’aquest als alumnes que tinguin suspès el trimestre. La nota màxima que un
alumne pot traure en un examen de recuperació és de 5.

CONTROL D’ASSISTÈNCIA
L’assistència de l’alumnat de Batxillerat és la condició necessària que permet l’avaluació
contínua. Totes les faltes d’ assistència es consideraran no justificades. En el cas de manca
d’assistència s’aplicarà segons l’article 96 de les NOFC:

- L’alumnat que superi en un 20% de faltes d’assistència en el conjunt de
matèries del curs acadèmic, pot ser objecte d’expedient sancionador a
petició de l’equip docent, el qual presentarà aquesta sol•licitud al director/a.
- L’alumnat que superi en un 10% les faltes d’assistència trimestral en una
matèria en concret, pot perdre el dret a la convocatòria ordinària d’aquell
matèria.
L’alumnat que arribi tard a classe serà objecte d’un retard a l’aplicatiu informàtic. Quan
aquest acumuli més de 5 retards injustificats, aquests esdevindran una amonestació i
podran ser objecte de posteriors sancions
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